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Enviro utvecklar, bygger och driver anläggningar för materialåtervinning av värdefulla resurser från uttjänta däck på en internationell 
marknad. Bolaget har utvecklat en process, baserad på en patenterad teknik, där upphettade däck i en syrefri miljö möjliggör att däckens 
olika material kan återvinnas utan förbränning. Således uppnås en miljövänlig utvinning där gas används till att driva anläggningen och de 
värdefulla resurserna kimrök, olja och stål säljs på marknaden. Materialen används i nya produkter vilket hjälper kunderna att uppnå 
hållbarhetsmål samt att behovet av fossila resurser minskar. Enviro grundades 2001, har huvudkontor i Göteborg och driver en anläggning 
för återvinning av uttjänta däck i Åsensbruk. Bolaget är noterat för handel på Nasdaq First North med Mangold Fondkommission, 08 503 01 
550, ca@mangold.se, som Certified Adviser. www.envirosystems.se  

 

Trelleborg Lanka lägger serieorder på 

EnviroCB – årsvärde ca 180 000 EUR 
Efter godkända produktionstester har Trelleborg Lanka (Pvt) Limited idag lagt tre inledande ordrar 

för serieleverans av Enviros återvunna kimrök (EnviroCB) för produktion av solida däck. De tre 

ordrarna består av leveranser fram till oktober 2019, orderprognos för resterande 2019 och 2020 

upprättas av Trelleborg Lanka vid ett senare skede. Ordern har ett årligt värde på cirka 180 000 

EUR. 

– Vi är stolta att kunna addera ännu ett multinationellt företag till kundlistan. Ett företag som 

Trelleborg är en viktig partner i vårt arbete för att expandera den globala produktionskapaciteten 

genom etablering av anläggningar, säger Thomas Sörensson, vd Enviro. 

“The transition to recovered Carbon Black is completely in line with our goal of managing our 

environmental impact throughout the entire life cycle of the tire and reducing CO2 emissions from 

both production processes and products”, säger Paolo Pompei, President at Trelleborg Wheel 

Systems.  

 “This is just another of a large number of initiatives launched by Trelleborg to meet the challenges of 

climate change, reinforcing its commitment to being at the forefront of the industry, while 

supporting the implementation of renewable energies across its entities around the world”, avslutar 

Pompei.  

För mer information, vänligen kontakta:  

Thomas Sörensson, vd Enviro, +46 (0)735-10 53 43, thomas.sorensson@envirosystems.se 

Urban Folcker, CFO Enviro, +46 (0)760-00 13 11, urban.folcker@envirosystems.se 

Alf Blomqvist, styrelseordförande Enviro, +46 733 149 700, alf@blomqvistunlimited.com 

Mangold Fondkommission AB, +46 8 503 01 550, ca@mangold.se, är Enviros Certified Adviser på 

Nasdaq First North Stockholm. 

Scandinavian Enviro Systems AB 

Regnbågsgatan 8C, 417 55 Göteborg 

info@envirosystems.se  

www.envirosystems.se 

 

Denna information är sådan information som Scandinavian Enviro Systems AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 

den 24 juni 2019 kl. 13:55 CEST. 
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